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Pert indít az SZKT ellen a sérült asszony családja 

Métereken át húzta a troli 

Rozália néni még két-három hétig biztosan a kórházban marad. Fotó: Miskolczi Róbert 

Pótlék 
a betegnek 
KALOCSAI KATALIN 

Az orvosegyetemiek kockázati pótlékának ügye csak egy szeg-
mense az egészségügy naponta felszínre kerülő, a pénzhiánnyal 
összefüggő súlyos helyzetének. Félreértés ne essék: nem apróság, 
pláne nem azok számára, akik havi bruttó tizenhétezer forintért, 
s a visszamenőleg járó összegért pereskednek majd, hanem a ha-
zai egészségügy riasztó összképét mutatja. A kórházak és az or-
vosegyetemek tolják maguk előtt adósságaikat, milliárdos hiá-
nyokkal küszködnek. Nincs pénz új műszerekre, az állandóan 
meghibásodó, régi berendezésekkel a gyógyítók szakmai bravú-
rokra kényszerülnek kritikus pillanatokban. Az egészségügyiek 
bére - mégha oly jól hangzott is az ötvenszázalékos béremelés -
legfeljebb ha a szerény megélhetést biztosítja. A fizetésnövelés a 
többségnek csalódást okozott, s nem özönlöttek vissza a pályael-
hagyó nővérek, maradt az ápolóhiány. Az orvosok, kivált a fiata-
lok mennek el az országból, a tudásukat értékükön megfizető ál-
lamokba. 

Kórházadósság-csökkentési pályázatok, majd - ígérvény szerint 
- konszolidációs pályázatok íródnak a szakminisztériumban. Re-
form címszó alatt toldozgatás-foldozgatás zajlik megint, ami a ba-
jok beteg gyökerét nem orvosolja. Az egészségügy nagy falat, koc-
kázatos terület, a rendszerváltás óta eddig még nem mert, nem 
akart hozzányúlni egyetlen kormányzat sem. Jóllehet tizenkét év 
végigvitt valódi egészségügyi rendezés, ha hozzákezdtek volna, 
mára már valamennyire éreztetné hatását. 

A pénztelenség kezd rémisztővé válni, ha az ember tudja: a 
pénzhiány következményeként bármely pillanatban elromolhat 
a műszer, amivel küzdenek az életéért, meg ha tudja, hogy a túl-
hajszolt, túlügyeltetett orvosoktól, nővérektől függ diagnózisa 
pontossága, gyógyulásának esélye. Az ember normális vágya, 
hogy ne legyen beteg. Manapság ez a vágy felerősödik, jogos féle-
lemmé fokozódik. Itt és most az átlagosnál veszélyesebb az 
egyébként is veszélyes „üzem ", ahol nem csupán az abban dolgo-
zóknak, de a betegeknek is járna kockázati pótlék. 

Az agrárügyek tanácsnoka csapatmunkára készül 

Farkas Sándor 
tizennégy hónapja 

Kártérítési pert indít a Szegedi 
Közlekedési Társaság ellen a 
hétvégi balesetben mindkét lá-
bát elvesztett idős asszony fia. A 
tragédiát okozó sofőrt felfüg-
gesztették és büntetőeljárást in-
dítottak ellene. 

A körülményekhez képest jól 
van az a 71 éves asszony, akit le-
szálláskor először odacsukott az 
ajtóval a 8-as trolibusz vezetője, 
majd amikor az idős nő elesett, a 
jármű áthajtott mindkét lábán. 
A sofőr észre sem vette, mi tör-
tént, csak az asszony kiabálására 
lett figyelmes. 

A sérült lábait az orvosok már 
nem tudták megmenteni, az 
egyiket térdből, a másikat pedig 
bokából kellett amputálni. 

- Nem ez az első eset, hogy 
odacsuktak a vezetők, már több-
ször előfordult a buszon és a tro-
lin is. Nem figyelnek oda a sofő-
rök, állandóan sietnek - magya-
rázta Tóth P. Rozália tegnap dél-
után a szegedi Il-es kórházban. A 
71 éves asszony éppen le akart 
szállni a trolibuszról, amikor an-
nak vezetője becsukta az ajtót. -
Három métert húzott a troli. El-
estem, ömlött belőlem a vér. 
Ilyen fájdalmat még soha nem 
éreztem. Borzasztó volt. Mind-
két lábam odavan, újra meg kell 
tanulnom mozogni - mesélte 
Rozália néni, akit a történtek 
után a fia vesz majd magához. 

- A seb gyógyulását folyamato-
san figyeljük, hiszen csak a 
csonk kialakulása után lehet 
majd protézist felhelyezni. 

Két-három hétig még biztosan a 
kórházban marad a néni -
mondta el a háromórás operációt 
végző Gárgyán József. Az ad-
junktus hozzátette, ritka, hogy 
ilyen súlyos sérüléseket szenved-
jen valaki. 

Az idős asszonyt tegnap felke-
reste Szélpál Gábor, a Szegedi 
Közlekedési Társaság marke-
tingosztályának vezetője és 
egyik munkatársa. - A nénit 

biztosítottuk arról, hogy az 
SZKT mindent megtesz a fel-
épülése érdekében. Azt, hogy 
hogyan és milyen formában tu-
dunk a szerencsétlenül járt asz-
szonynak segíteni, arról a ké-
sőbbiekben, a felépülése után 
döntünk. A biztosítónknál pe-
dig már elindítottuk a kártéríté-
si eljárást - tudtuk meg. 

Kérdésünkre az osztályvezető 
elmondta, a trolibusz sofőrjét a 

munkavégzés alól felfüggesztet-
ték és szabadságra küldték. A jár-
mű vezetője ellen egyébként 
büntetőeljárás indult a Szegedi 
Rendőrkapitányságon közúti 
baleset okozása miatt. 

Tóth P. Rozália fia, Süli László 
lapunk érdeklődésére elmondta, 
miután tárgyalt egy ügyvéddel, 
kártérítési pert indít az SZKT el-
len. 

A. T. J. 

Tizennégy hónapja van a ma-
gyar mezőgazdaságnak arra, 
hogy megerősödjön az uniós 
csatlakozásig. Ebben szeretne 
segíteni Farkas Sándor, akit a 
megyei közgyűlés az agrárügyek 
tanácsnokává választott. 

Alakuló ülésén agrárügyekért fe-
lelős tanácsnokot is választott a 
Csongrád megyei közgyűlés, Far-
kas Sándor személyében. Szen-
tes és térsége országgyűlési kép-
viselője, a Fidesz-Magyar Polgári 
Párt megyei elnöke, a parlament 
mezőgazdasági bizottságának 
korábbi elnöke arra vállalkozott, 
hogy egy asztalhoz ülteti a megye 
felelősen gondolkodó agrárszak-
embereit. 

- Olyan válsághelyzetben van 
az agrárium, amelynek kezelése 
szerintem pártpolitikától függet-
lenül minden agrárszakember-
nek a legfontosabb feladata, és 
kötelessége - mondja a tanács-
nok. - A döbbenet és a keserűség 
érzésében már most is egyfor-
mán osztozunk. Ellenzéki és 
kormánypárti agrárpolitikusok 
egyaránt csalódottak voltak a 
mezőgazdasági bizottság leg-

utóbbi ülésén, amikor a költség-
vetés agrárfejezetéről volt szó. 
Nem látjuk a fedezetét azoknak 
a nemzeti programoknak, ame-
lyek nélkül nehéz elindítani a 
fejlődést. 

Farkas Sándor azt mondja, ti-
zennégy hónap múlva „olyan 
pálya nyílik meg előt tünk, 
amelynek a széleit sem látjuk". 
Ezért fontos, hogy gyakrabban 
találkozzanak a megyében is 
azok, akiket érinteni fog ez a 
folyamat, s akik tovább tudják 
adni a legfontosabb informáci-
ókat a gazdáknak. A tanácsnok 
csapatmunkára készül: a kü-
lönböző pártokban dolgozó ag-
rárszakemberek mellett számít 
az agráriumhoz kötődő intéz-
mények - földhivatal, állat-
egészségügyi hivatal, növény-
védelmi állomás - dolgozóira, 
és a kutatókra is. Farkas kérdé-
sünkre válaszolva azt mondta , 
egyetért Frank Józseffel, a me-
gyei közgyűlés elnökével: a jö-
vőben valóban nagyobb szere-
pet kapnak a megyei önkor-
mányzat tevékenységében az 
önként vállalt feladatok. 

B . A . 

Tompái 
átépítés 
A Csongrád megyeiek közül is 
sokan választják a tompái átke-
lőt. A határállomás utasforgal-
mi területének átépítése miat t a 
személyforgalmi részt novem-
ber 18-ától lezárták. Az átépítés 
ideje alatt a személyforgalom a 
kamionterminálokon keresztül 
haladhat, igy irányonként és 
gépjármű fajtánként csak 
egy-egy sáv áll az utasok rendel-
kezésére. 

Az ideiglenes forgalmi rend -
elsősorban a hétvégeken - las-
síthatja az áthaladást, s eseten-
ként a várakozási idő is nőni 
fog. Ezért, aki teheti, más határ-
állomásoknál lépje át az ország-
határt. Az esetleges kellemet-
lenségek miatt előre is az utasok 
elnézését kérik a vámosok. 

Kétszáz orvosegyetemi dolgozó fordult ügyvédhez 

Kockázat van, pótlék még nincs 
Közel kétszáz orvosegyetemi dolgozó kérte 
fel Pető Zsolt ügyvédet, hogy képviselje őket 
a szegedi egyetem orvoskarával szemben az 
évek óta elmaradt kockázati pótlékuk ügyé-
ben. 

- Az egészség mindennapi kockáztatását 
nem lehet pénzzel megfizetni, de a tör-
vényben előírt kockázati pótlék legalább 
f izetésünkön javítana, s jogszerűen meg-
illet bennünke t - vallják egybehangzóan 
azok, akik visszamenőleg is meg akarják 
kapni ki nem fizetett kockázati pótléku-
kat, s akik mos t ügyvédi segítséggel sze-
re tnének érvényt szerezni törvény adta 
joguknak. 

Orvosok, műtősök, asszisztensek 

A szegedi orvoskar dolgozói közül közel 
kétszázan - orvosok, műtősök, műtőssegé-
dek, asszisztensek és ápolók - követelik az 
őket megillető kockázati pótlék kifizetését. 
Egy 1997-es módosított törvény előírja: min-
den közalkalmazottat, aki munkaidejének 
legalább felében egészségre fokozottan ártal-
mas körülmények között dolgozik, megillet a 
kockázati pótlék. 

A szegedi klinikákon és intézetekben szá-
mos olyan munkahely van, ahol a dolgozók 
fokozott veszélynek vannak kitéve tevékeny-
ségük során. 

- A műtőben vérrel dolgozunk, az ope-
rációknál a lkalmazot t képerősítők sugár-
veszélyt jelentenek, a testváladék nem 
kevésbé veszélyforrás - részletezik a ne-
vük elhallgatását kérő műtősnők, nővé-
rek, akikhez hasonlóan kockázatos a se-
bészeti osztályokon dolgozó ápolók, orvo-
sok helyzete is, hiszen ott is nagy a vér-
rel, a testváladékkal átvihető fertőzés 
kockázata. Nem kisebb a kockázat a bel-
gyógyászati intenzív osztályon sem, ahol 
fertőző agyhártyagyulladással is kezelnek 
betegeket. . 

Az újonnan munkába lépőknek már fizetik 
a kockázati pótlékot. így áll elő az a helyzet, 
hogy az azonos osztályon dolgozó nővérek 
vagy asszisztensek közül az egyik megkapja a 
pénzt, a másik viszont nem. 

Havi 17 ezer forint 

A kockázati pótlék havi bruttó összege 17 
ezer forint. Ennyitől esnek el havonta azok, 
akiknek törvény szerint járna a pótlék. A 

közel kétszáz orvoskari dolgozó esetében ez 
az összeg 120 millió forint, amely valóban 
nem csekély összeg. 

Az orvoskar dékánhelyettese, Thurzó László 
professzor lapunknak nyilatkozva azt mond-
ta: az ország valamennyi orvoskarán problé-
mát jelent a kockázati pótlék kifizetése. Azt 
azonban megjegyezte: a kollektív szerződés fe-
lemás módon határozta meg, hol jár és hol 
nem a kockázati pótlék. 

A felmérés célja 

Az orvoskaron megkezdték a kockázati fel-
mérést. Ennek célja, hogy meghatározzák, 
megjelöljék azokat a munkahelyeket, ame-
lyeken fennáll a fokozott egészségügyi árta-
lom. 

Pető Zsolt ügyvéd lapunknak elmondta: a 
felmérés után kiderül, hogy ügyfelei közül, 
kit érint a kockázati pótlék. Az összeg három 
évre visszamenőleg törtéíiő kifizetéséről 
előbb peren kívül tárgyal az egyetemmel, ám 
ha nem jutnak megegyezésre, pert indít meg-
bízói nevében az elmaradt, de a dolgozót 
megillető pótlékok visszamenőleges kifizeté-
séért. 

K . K 
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KAMATEMELES! 
AJÁNLATA TAftJÁf C2AMAHA 

Ö S S Z E G 
FUTAMIDŐ 

Ö S S Z E G 4-11 hónap 12 hónap 
50 E-1,999 M Ft-ig 13-14% 14-15% 
2 M-4,999 M Ft-ig 14-15% 15-16% 

5 M Ft felett 15-16% 16-17% 
Havi kamatfelvétel, 1 M forint felett, 
12 hónapra való lekötés esetén: 14% 

A nettó hozamok csak a minimum és maximum értékek között, az szja-levonás 
függvényében változnak. Érvényes 2002. november 4-től 2003. január 31-ig. 

SZERETETTEL VÁRJUK IRODÁINKBAN! 

Aki evázna, az gyorsan intézkedjen! 

Eva-fórum az APEH-ban 
Jelentős adózói kört, Csongrád megyében csak-
nem huszonháromezer adóalanyt érinthet az egy-
szerűsített vállalkozói adó (eva) bevezetése, így az 
ezzel kapcsolatos ügyintézésre különös figyelmet 
kell fordítani - tanácsolja az APEH Csongrád 
megyei igazgatósága ügyfeleinek. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

November 22-én 12 órától a megyei igazgatóság 
szegedi központjában, valamint valamennyi vidéki 
kirendeltségen a hivatal fórumra invitálja az adó-
zókat. A rendhagyó találkozón az új adónemmel 
kapcsolatos kérdésre válaszolnak az adóhivatal 
szakemberei. 

Az eva választásának lényeges feltétele, hogy 
a bejelentkezni szándékozó adóalanyoknak ne 
legyen az APEH-nél, a vámhatóságnál , az ön-
kormányzati adóhatóságnál és az illetékhivatal-
nál nyilvántartot t és végrehajtható köztartozá-
sa. Akinek mégis van, de evázni szeretne, az 

vagy megfizeti a tartozását 2002. december 
20-áig, vagy kérelmére az érintet t adóhatóság 
jogerős határozat tal f izetéskönnyítést engedé-
lyezhet, amennyiben megfelel az adózás rendje 
törvénybe írt feltételeinek. 

Ezen egyösszegű fizetéskönnyítés iránti kérel-
met minél előbb, még e hónapban célszerű be-
nyúj tani ahhoz, hogy a kedvezményről rendel-
kező jogerős döntés december 20-áig megszü-
lessen. Az adózók a 30 napos á t futás i időre fi-
gyelemmel kérelmeiket november 20-áig adják 
be. Az APEH Csongrád megyei igazgatóságán 
méltányolják az adózó gyors döntéshez fűződő 
érdekét, ha soron kívüli elbírálást kér az 
eva-adóalanyiság választására való hivatkozás-
sal. 

Az ügyintézés megkönnyítése érdekében novem-
ber 20-ától Szegeden a Központi Ügyfélszolgálati 
Irodában a fizetéskönnyítési osztály munkatársa 
áll az adózók rendelkezésére, s itt adhatók le a ké-
relmek is. 
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